
igazgatóval tölti be s tudomásul veszi, hogy az egyik iroda
tiszti állásra ismét Lehoczky János miniszteri irödafőtiszt tér 
vissza. 

A z igazgató választmány folytatólag az utakról és vámok
ról szóló törvénytervezettel foglalkozik, amelyről külön közle
ményben emlékezünk meg. 

Örvendetes tudomásul szolgál, h o g y az Országos Pénz
ügyi Tanács az egyesületet a vagyonváltság alól felmentette, 
továbbá, hogy a Magyar Erdőbirtokosok Faértékesitő R.-T.-a 
régebbi alapítványát 1 millió K-val , Biró Zoltán 100 ezer 
K-val és Eráriosz A . János 49.500 K-val egészítette ki. 

Több adminisztratív jellegű ügy elintézése és 20 uj tag 
felvétele után az ülés véget ért. 

K Ü L Ö N F É L É K 

A faforgalom fokozatos felszabadítása terén ujabb lépés 
történt. A Faértékesitő Hivatal ugyanis felkérte az O. E. E.-et, 
hogy tájékoztassa az erdőbirtokosokat abban a tekintetben, 
hogy ha a Faértékesitő Hivatal a negyedévi fakészletbejelentés 
postáraadásától számított 30 napon belül a megengedett 30% 
igénybevétele iránt nem nyilatkozik, ugy tűzifa-, mint rönkfa-
(gömbfa) készletüket teljes egészében szabadon értékesíthetik. 

Az O. E. E. küldöttsége. I n k e y Pál báró és T é r f i Béla 
alelnökök vezetése alatt mult hó 24-én tisztelgett S z é c h e n y i 
Bertalan grófnál, kérve őnagyméltóságát, hogy az egyesület 
elnökségéről való lemondási elhatározását az iránta a közgyű
lésen egyhangúan megnyilvánult közbizalomra és közszeretetre 
való tekintettel vegye revízió alá. Minthogy ezen tisztelgés 
alkalmából a helyzet nem nyert teljes tisztázást, ezúttal nincs 
még módunkban t. olvasóinknak végleges döntésről beszámol
hatni. 

Halálozások. Részvéttel értesülünk, hogy B o t o s Lajos ny. 
városi erdőmester (Debrecen) még mult é\T október havában, 
N a d h e r a Pál esztergomi főkáptalani ny. erdőmester pedig 



mult hó 29-én Szobon, 71 éves korában elhunyt. Mindkettőben az 
O. E. E. rendes tagját gyászolja. 

Béke hamvaikra! 

Személyi hirek. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
ter S z p o r n y Károly kir. közalapítványi erdőmérnököt fő-
erdőmérnökké, L á s z l ó f f y Ernő és S o m o g y i Zoltán oki, 
erdőmérnököket pedig kir. közalapítványi segéderdőmérnö

kökké nevezte ki. 
S c h m i d László oki. erdőmérnököt a Kegyes Tanitórendaz 

uradalmi erdőhivatal vezetésével megbízta és mint urad. erdő
mérnököt állásában véglegesítette. 

A német erdészeti egyesület köszönete. Dr. W a p p e s , titkos 
tanácsos, a német erdészeti egyesület elnöke az 0. E. E. közgyű
lése alkalmával gyűjtött 521.000 koronáért a következő levélben 
mondott köszönetet: „ A tisztelt 0 . E. E.-nek gyűjtése eredmé
nyének elküldéseért szívből köszönetet mondok. Nem csupán az 
összegnek örvendek, amellyel néhány fiatal szaktársat segélyez
hetek, hanem annak a kollegiális részvétnek is, amellyel nemzeti 
szorongatottságunkban irántunk viseltettek. Remélem azonban, 
hogy amiképen az általunk gondozott erdő, ugy az egészséges 
nemzetek is leküzdik a mai nyomort és meg vagyok győződve, 
hogy ily kipusztíthatatlan őserő ugy a német, mint a magyar 
nemzetben él. Ebben az értelemben ismételten köszönetet mon
dok azzal, hogy az összeg felét Münchenben, másik felét 
Tharandtban szándékozom felhasználni." 

A természetvédelem és a természeti emlékek fenntartása 
érdekében a földmivelésügyi minisztériumban folyó hó 4-én 
K a á n Károly helyettes államtitkár elnöklete alatt értekezlet 
folyt le, amelyet az elnök vezetett be hosszabb megnyitó beszéd
del, amelyben visszapillantást vetett a mozgalom múltjára. Az 
értekezlet lefolyásáról, amely számos érdekes kérdést vetett a 
felszínre, hivatalos tudósítás helyeztetett kilátásba, melynek 
megjelenése után az „Erdészeti Lapok" is bővebben fognak erre 
az ügyre visszatérni. 

Köszönetnyilvánítás. A nagycenki cukorgyárak nészvény-
társaság a soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főis-



kola segélyző egylete részére 300.000 és a főiskolai menza cél
jaira való felhasználásra szintén 300.000 koronát, Tornay Gyula 
m. kir. erdőtanácsos pedig a menza céljaira 20.000 koronát ado
mányozott. Fogadják az adományozók ezúton a főiskolai tanács* 
jegyzőkönyvileg is megörökített szép köszönetének nyilvání
tását. 

Erős szalonkavonulás 1923 őszén és sok téli madárvendég 
1923/24 telén. 1923 őszén több helyről nyert értesítés szerint szo
katlanul erős erdei szalonkovonulási hullám zajlott le Magyar
ország fölött. Ennek legjellemzőbb tünete az volt, hogy még az 
Alföldön is, ahol a szalonka egyébként csak gyéren szokott átvo
nulni, bőségesen jelentkezett. Az erre vonatkozó adatok egyesí
tett földolgozása tudományos eredményeket ígér s ezért a M.. 
Kir. Madártani Intézet ezen az uton kéri a vadásztársadalmat s. 
az érdeklődőket, hogy szíveskedjenek idevágó megfigyeléseiket 
az intézettel levél utján közölni. Főleg a következő pontokra 
kérünk választ: 

1. Milyen az átlagos szalonkahuzás a szóbanforgó területen 
tavasszal és ősszel? (Gyér, gyakori, tömeges, esetleg számada
tokkal is lehet ezt jellemezni.) 

2. Milyen volt a húzás az 1923. év őszén? 
3. Milyen irányú a normális szalonkahuzás tavasszal és ősz

szel, milyen irányból érkeztek 1923. őszén? 
4. Mikor érkeztek az elsők, mikor volt a legtöbb, mikor mu

tatkoztak az utolsók,' továbbvonultak-e mindjárt, vagy ittma
radtak-e és meddig, egy vagy több vonulási hullámra lehetett-e
következtetni? 

5. Fészkelt-e vagy fészkel-e a szalonka a területen? 
Ezzel kapcsolatban kérjük mindazokat, ajsiknek a régi 

időkből származó pontos feljegyzéseik vannak az erdei szalonka 
vonulásáról (első érkezés tavasszal, első és utolsó mutatkozás. 
ősszel), szíveskedjenek azokat is beküldeni, tekintet nélkül 
arra, hogy közölték-e azokat már valahol vagy sem. 

A téli madárvendégek közül igen sok nyirizsezse, fenyves-
rigó, de főként sok csonttollú madár jelentkezett. Minthogy az 
utóbbi nem minden évben mutatkozik nálunk s ily nagytömegű 
invázió, mint az idén, csak 1914-ben volt észlelhető, erre vonat
kozólag is kérünk szives tudósításokat, hogy mikor, jöttek az. 



elsők, kb. milyen számban és meddig tartózkodtak a területen 
ós mi volt a főtáplálékuk. A Budapesten megjelent csonttollú 
madarak és fenyőrigók közül már vagy 70 darabot sikerült meg-
gyürüzni és további fogási kísérletek folynak, hogy a szerencsés 
véletlen esetleg tudtunkra adja a nálunk megjelenők vonulási 
útjait és nyári tartózkodási helyeit. A gyürüzési munkálatok 
vezetésével az intézet részéről Warga Kálmán ornithologus van 
megbízva. 

A szíves tudósításokat Intézetünk cimére ,— Budapest, II., 
- Debrői-ut 15. — kérjük beküldeni. 

M. Kir. Madártani Intézet. 
A befizetések rovata megszűnt. Az 0 . E. E. igazgatóválaszt

mányának határozata értelmében az egyesülethez érkezett 
pénzküldemények nyilvános nyugtázását ezentúl költségkímélés 
szempontjából mellőzzük. Ezzel kapcsolatosan kérjük t. tagtár
sainkat, hogy az. egyesülethez irányított küldeményeikről szóló 
feladóvevényeket őrizzék meg, hogy szükség esetén a beküldés 
igazolható legyen. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

HIRDETMÉNY 
a tavaszi erdészeti államvizsga tárgyában. 

Az 1924. évben a tavaszi erdészeti államvizsga 1924. évi 
április hó 23-án és a rákövetkező napokon fog megtartatni. Az 
1924. év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók fel
hívatnak, hogy a szabályszerűen felszerelt és kellően felbélyeg
zett kérvényeiket az ehhez szükséges engedély iránt a földmive
lésügyi minisztérium erdészeti főosztályának cimére (Budapest, 
V., Országhájkrtér 11. sz.) legkésőbb 1924. évi február hó végéig 
küldjék be. 

Az erdészeti államvizsgához való bocsátásra — az átmeneti 
időre való tekintettel — mindazok igényt tarthatnak, akik a fő
iskolára 1919. és az azt követő években iratkoztak be, amennyi
ben a kérvény benyújtásának napjáig a főiskola szabályszerű 
elvégzését záradékolt leckekönyvvel igazolják. 

Az erdészeti államvizsga alkalmával fizetendő vizsgadijat 
10.000 (tízezer) koronában állapítom meg. 

Budauest, 1924. évi január 29-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 


